
 

 

  
Prílohy 

HARMONOGRAM 

Testovanie 9 2021 

9. jún 2021 (streda) 

Matematika 

08:00 – 08:10 h (10 minút) úvodné pokyny, rozdanie OH a pomocných papierov 

08:10 – 08:20 h (10 minút) rozdanie testov a oboznámenie sa s testom 

08:20 – 09:50 h (90 minút) administrácia testu z matematiky 

09:50 – 09:55 h (5 minút) zozbieranie testov, OH a pomocných papierov 

09:55 – 10:20 h (25 minút) prestávka 

Slovenský jazyk a literatúra/Maďarský jazyk a literatúra 

10:20 – 10:25 h (5 minút) úvodné pokyny a rozdanie OH 

10:25 – 10:35 h (10 minút) rozdanie testov a oboznámenie sa s testom 

 
10:35 – 11:45 h (70 minút) 

administrácia testu 

zo slovenského jazyka a literatúry na školách s VJS a s VJU 

z maďarského jazyka a literatúry na školách s VJM 

11:45 – 11:50 h (5 minút) zozbieranie testov a OH 

Záver testovania pre školy s VJS 

Záver 1. dňa testovania pre školy s VJM a VJU 

11:50 – 12:20 h 

(ak nebol testovaný žiak so ZZ) 
 

komisionálne zabalenie spätnej zásielky podľa 
pokynov po skončení poslednej testovanej 
skupiny v danej škole 

(vrátane 1. a 2. skupiny obmedzenia žiakov 
so ZZ) 

12:20 – 12:50 h 

(ak bol testovaný žiak so ZZ z 1. skupiny obmedzenia)* 

12:50 – 13:20 h 

(ak bol testovaný žiak so ZZ z 2. skupiny obmedzenia)* 

*Žiaci so ZZ sú testovaní podľa osobitného harmonogramu. V prípade prispôsobenia časového harmonogramu 
žiakov so ZZ je možné ukončiť testovanie skôr, najskôr však v čase 11:50 – 12:20 h. 



 

 

Prílohy 

 T9 2021 – základné informácie 

  

RIADNY TERMÍN 

 

9. a 10. jún 2021 (streda, štvrtok) 

 

  

 

 
TESTOVANÉ PREDMETY 

matematika 

slovenský jazyk a literatúra (na všetkých školách okrem škôl s VJM) 

maďarský jazyk a literatúra (školy s VJM) 

slovenský jazyk a slovenská literatúra (školy s VJM) 

ukrajinský jazyk a literatúra (školy s VJU) 

 

  
 

ČAS RIEŠENIA TESTOV 

MAT – 90 minút 

SJL, MJL, SJSL – 70 minút 

UJL – 50 minút 

 

  

POČET TESTOVÝCH ÚLOH 

MAT, SJL, MJL, SJSL – 30 úloh 

UJL – 20 úloh 

 

  
FORMA TESTOVÝCH ÚLOH 

uzavreté úlohy s výberom jednej správnej odpovede zo 4 možností 

otvorené úlohy s tvorbou krátkej odpovede 

 

  
HODNOTENIE ÚLOH 

1 bod za správnu odpoveď 

0 bodov za nesprávnu alebo žiadnu odpoveď 

 

  
POVOLENÉ POMÔCKY 

 

kalkulačky, rysovacie pomôcky, pero, ktoré píše namodro. 
 

  
NEPOVOLENÉ POMÔCKY 

 

mobilné telefóny, výpisky, študijné materiály, učebnice a pod. 
 

  
NÁHRADNÝ TERMÍN 

24. a 25. jún 2021 (štvrtok, piatok) v krajských mestách 

- pre žiakov, ktorí sa z objektívnych dôvodov nemohli zúčastniť 
riadneho termínu. 

 

  

INFORMÁCIE 

 

https://www.nucem.sk/sk/merania/narodne-merania/testovanie-9 
 

 

 

 

https://www.nucem.sk/sk/merania/narodne-merania/testovanie-9

